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Förändringar i det vetenskapliga rådet
Vi tackar Petra Lilja Andersson för all ovärderlig input i vetenskapliga 
frågor och hälsar Lina Behm, Biträdande professor i omvårdnad, varmt 
välkommen som ny ledamot i det vetenskapliga rådet. Det vetenskap-
liga rådet granskar kontinuerligt den vetenskapliga kvaliteten i våra 
forskningsprojekt och består av ledamöterna Cecilia Fagerström, Elisa-
bet Rothenberg, Jimmy Jensen, Maria Haak, Maria Nyberg och nu även 
Lina Behm. 

Webbbinarium om personcentrerat ledarskap 
Du har väl inte missat att anmälda dig till vårt webbinarium om                    
personcentrerat ledarskap den 1 oktober kl. 10:00 - 12:00? Annica Back-
man, universitetslektor i omvårdnad vid Umeå universitet, kommer att 
berätta om hur vi kan arbeta med personcentrerad ledning och ledar-
skap i vården! Annica disputerade 2018 med avhandlingen Leadership, 
person-centred care and the work situation of staff in Swedish nur-
sing homes. Avhandlingen bidrar med kunskap om hur man kan leda 
personcenterad vård, vad som karaktäriserar ett gott ledarskap samt 
hur ledarskapet påverkar vårdkvalitet i form av personcentrerad vård 
och vilken betydelse ledarskapet har för personalens  arbetssituation. 
Annica har också genomfört en postdoc i U-AGE SWENIS (Nationell in-
ventering av vård och hälsa inom särskilda boenden för äldre i Sverige) 
där hon fortsatt forska om ledarskap och personcentrerad vård inom 
särskilda boenden för äldre. Är du intresserad av att delta? Anmälan 
görs till fplhis@hkr.se. 

Glöm inte att ”gilla” oss på Facebook  
Du har väl ”gillat” oss på Facebook? Här får du alla våra uppdateringar 
först av alla och en hel del massa annat spännande! 
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Ny doktorand till PERLE-C projektet
Anna-Carin Karlsson började hos oss som doktorand den 1 september 
och vi hälsar henne varmt välkommen! Anna-Carins studier genomförs 
inom ramen för forskningsprojektet Personcentrerad vård och ledar-
skap vid särskilt boende – etiska utmaningar i ljuset av Covid -19, PER-
LE-C. Studien PERLE-C är en utvidgning av projektet PERLE - Personcen-
trerat ledarskap inom vård och omsorg till äldre personer som startade 
under 2020. Även PERLE-C studien omfattar personcentrerad vård och 
ledarskap, men med fokus på de etiska utmaningar som ledare och 
personal har upplevt under pandemin.

Kick off för doktoranderna 
Fredagen den 10 september hölls den årliga kick-offen för doktoran-
derna på Åhus Gästgivargård eller ”Gästis” som det heter i folkmun. 
En mycket trevlig dag med god mat och givande diskussioner i fantas-
tiskt septemberväder. 

Från vänster: Fredrik Gasser, Albert Westergren, Tide Garnow, Maria Haak, Anna 
Nivestam, Gita Hedin, Sara Björklund, Daniella Dinse, Anna-Carin Karlsson och     
Marie Jönsson

Utlysning - projektstöd för doktorand
Forskningsplattformen har utlyst möjlighet för kvalificerade huvudhand-
ledare att ansöka om projektstöd för doktorand. Doktoranderna kom-
mer att ingå i forskningsprojekt som bedrivs/kommer att bedrivas vid 
forskningsplattformen. Projektstödet inkluderar två års (heltid) finan-
siering för forskarutbildning till licentiatexamen alternativt från licenti-
at/halvtid till doktorsexamen. Deadline för steg 2/3 ansökan är den 31                        
oktober. Vilket/vilka projekt som kommer att få doktorandtjänst beslutas 
i december. Välkommen med din ansökan!

Ministerbesök på Högskolan Kristianstad 
Den 1 september besökte Matilda Ernkrans, minister för högre utbild-
ning och forskning, Högskolan Kristianstad. Ministern träffade bland 
annat personal, studenter och Albert Westergren fick tillfället att       
presentera forskningsplattformen. 


